
rispôsobte si svoju zbierku MP3 a hu
P dby
Skutočne ultrarýchla zapisovacia mechanika

Nič rýchlejšie neexistuje! Interná zapisovacia mechanika diskov CD PCRW5232 je 

jedinečným prostriedkom na zdieľanie a kopírovanie súborov s údajmi, zvukom, filmami 

a obrázkami.

Mimoriadna spoľahlivosť a mohutnosť
• Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia
• Optimálna rýchlosť nahrávania s ľubov. nahrávateľným diskom

Vrcholový výkon
• Rýchle nahr. zapis. a prepis. diskov

Pohodlie
• Nastavte a používajte na akomkoľvek počítači alebo laptope
Philips
Interná mechanika

CD
52 x Prepisovačka
PCRW5232K
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Pamäťové médium
• Rýchlosť čítania: 52 x (7 800 kB/sek.) na CD-

ROM
• Kapacita disku: 650/700 MB CD-R/R
• Čas prístupu (typický): 120 ms pre CD, 140 ms 

pre DVD
• Veľkosť disku: 120 mm
• V súlade s triedou Mass storage: áno

Pripojiteľnosť
• Rozhranie: ATAPI/ E-IDE (UDMA-2)
• Iné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý 

výstup, Sieťový konektor DC, Výstup digitálneho 
audia, Konektor rozhrania IDE, Výber 
premostenia Master/Slave

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: 4 skrutky na 

pripevnenie, Disk CD-ROM so softvérom + 
manuál, Užívateľský manuál

Systémové požiadavky
• Miesto na pevnom disku: 500MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Procesor: Pentium II 500MHz alebo lepší
• Pamäť RAM: 128 MB

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 146 x 42 x 196 mm 

(ŠVH)
• Hmotnosť produktu: 950 kg

Napájanie
• Typ adaptéra: DC 5V/12V
• Spotreba energie: 14 W

Technické špecifikácie
• Vlhkosť: 5 - 90 %RH (žiadna kondenzácia)
• Prevádzkový rozsah teploty: 5 - 45 °C
•
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eprerušované prepojenie
eprerušované prepojenie predchádza strate diskov 

pôsobenej chybami pri zapisovaní

epelne vyrovnané zapisovanie
ždy najlepšie a najrýchlejšie nahrávanie 
ahrávateľných diskov

xtrémne rýchle prepisovanie
ahrajte svoje disky rýchlejšie než kedykoľvek predtým

ednoduchosť používania
žívateľský komfort znamená, že každý zákazník je 

chopný nainštalovať a používať aj tie najzložitejšie 
rodukty.
PCRW5232K/50

Technické údaje Najdôležitejšie produkty

Interná mechanika
CD 52 x Prepisovačka


